KENDELSE
Afsagt den 10. juli 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spillere, Brøndby IF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Lørdag den 27. juni 2020 blev Gjensidige Kvindeligakampen Fortuna Hjørring – Brøndby IF spillet på Nord Energi
Arena i Hjørring. Kampen sluttede 1-1.
Efter kampen opsøgte to Brøndby IF-spillere kampens dommer og udtrykte utilfredshed med dommeren.
Efterfølgende har dommeren i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Kvinde-DM og Kvinde-Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Brøndby IF-spillerne efter kampen valgte ikke at sige tak til kampens dommere for at udvise fair play.
At kun træneren kom forbi og sagde god sommer.
At de to Brøndby IF-spillere dog valgte at komme forbi og fortælle dommerne at de altid ødelægger samtlige
kampe.
At især spiller 1 fortsatte med at det var anden gang Brøndby IF mistede et mesterskab eller en pokal samt at
dommeren ikke kan se indad i forhold til sine fejl.
At det blev så personligt at dommeren måtte fortælle spiller 1 at hun nu skulle holde sin kæft før hun forstod at
det var over stregen.
At det var en personlig konfrontation mod dommeren og dennes autoritet.
At denne indberetning nu kommer fordi vi ifølge dommeren er ovre i ”Mobbing the referee” i UEFAs termer, idet
det sker gentagne gange.
At alle dommerens kampe med Brøndby IF har været med observatører.
At ingen af disse observatører har rapporteret kontroversielle dommerfejl som forkerte scoringer, straffespark og
udvisninger som Brøndby IF antyder i samtlige kampe.
At dette er sket både under og efter kampene siden pokalfinalen 2019.
At dommeren ikke kan dømme noget uden at Brøndby IF fortæller at dommeren er imod Brøndby IF.
At denne ”Mobbing the referee” derfor skal stoppe nu.
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF

Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger:
At alle er gået på ferie, hvorfor det har været svært at få svar fra alle parter.
At Brøndby IF jo må beklage hvis dommeren føler sig mobbet.
At i forhold til lørdagens kamp tror Brøndby IF mere at det er følelserne der har fået frit løb efter en hård
sæsonafslutning.
At spiller 1 meddeler, at det ikke var hendes hensigt at være hård ved dommeren efter kampen og at hun gik
væk efter dommeren havde sagt stop.
At der ikke blev sagt tak for kampen må Brøndby IF tage op når alle kommer tilbage fra sommerferien.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Kim Garde Madsen, Lars W. Knudsen,
Steven Lustü og Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at
behandle enhver sag relateret til reglerne i Adfærdskodekset.
Adfærdskodeksets artikel 3.1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og
tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spiller 1 og spiller 2 ved sin adfærd har overtrådt Adfærdskodekset.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel til henholdsvis spiller 1 og spiller 2 i kategori (B3) svarende til 4 karantænepoint.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spiller 1 og spiller 2 hver en advarsel i kategori (B3) svarende til 4
karantænepoint, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 10. juli 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

